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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
ZAPISNIK 

15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  12.04.2012 ob 17.00 uri  

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 

PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  
Alojz FORJAN, Jožef FERČAK, Srečko HORVAT,   
Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI:  Dušan HORVAT. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, računovodja v občinski upravi Štefan 
Činč, višja svetovalka Tatjana Trstenjak.  
 
Sejo vodil: dr. Matej Gomboši, župan. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne in predlaga v sprejem dnevni red 15. redne seje 
Občinskega sveta  Občine Beltinci s tem, da se naj umakne točka AD 3 – volitve članov Razvojnega 
sveta Pomurske regije. Umik te točke na prejšnji seji je pomenil zamik do kar meseca in pol pri 
obravnavi in ta čas je večina občin sprejela odlok kot tudi glasovnico za člane sveta regije in ker bo 
to vse stopilo v veljavo ne glede na našo razpravo oz. statutarna mnenja. Prav tako se pripravlja 
sprememba zakonodaje na tem področju. Dobro pa je, da bomo imeli našega zastopnika v svetu 
regije, ki bo sogovornik na državni ravni pri programiranju evropskih sredstev. 
 
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 180/V: 
Sprejme se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se umakne 
točka AD 3 (Volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije). 
Spremenjeni dnevni red 15. redne seje tako glasi: 
1.Potrditev zapisnika  in realizacija sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine Beltinci. 
3. Potrditev DIIP za projekt „Büraški kubiki“ 
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2011. 
5. Poročilo in obvestila župana o dogajanjih v občini. 
6. Pobude in vprašanja članov  Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Predlog Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci – 
enofazni postopek. 
8. Letni program športa v Občini Beltinci za leto 2012. 
9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v 
Občini Beltinci – enofazni postopek. 
10. Predlog Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci-enofazni 
postopek. 
11. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini 
Beltinci-enofazni postopek.    
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AD 1 – Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci 
 
Ob pregledu zapisnika prisotni niso imeli na vsebino  nobenih pripomb, zato je župan predlagal 
glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:1, en svetnik ni glasoval. 
 
Sklep št. 181/V: 
Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pri tej točki še pove, da so bili vsi sklepi prejšnje 14. redne seje bili 
realizirani. 
 
 
AD 2 - Imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine Beltinci 
 
 
Pri tej točki poročilo s seje KMVVI poda predsednik Matej Zavec.  
 
V varnostni sosvet Občine Beltinci je 15.112010 bil imenovan Andrej Bračko, takratni komandir 
Policijske postaje Murska Sobota. Sedaj je komandir postaje Tomislav Habulin. Ugotovljeno je tudi 
bilo, da je na podlagi Akta o ustanovitvi varnostnega sosveta Občine Beltinci z dne 18.05.2004 
zunanji član po funkciji tudi komandir Policijske postaje Murska Sobota. Upoštevajoč določila 58. 
člena poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci KMVVI kot je povedal v nadaljevanju predsednik 
Matej Zavec predlaga, da se razreši dosedanjega zunanjega člana in da se imenuje nadomestnega 
člana. Imenovani kandidat je podal izjavo (po telefonu) o strinjanju v članstvu Varnostnega sosveta 
Občine Beltinci. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. 
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 182/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep: 

1. Razreši se dosedanji zunanji član Varnostnega sosveta Občine Beltinci po funkciji 
Andrej Bračko, dosedanji komandir Policijske postaje Murska Sobota. 

2. V varnostni sosvet se imenuje nadomestni član TOMISLAV HABULIN, sedanji komandir 
Policijske postaje Murska Sobota, zunanji član sosveta – po funkciji. 

3. Članstvo v sosvetu članu preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata članom 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je člane sosveta imenoval. 

4. Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
AD 3 - Potrditev DIIP za projekt „Büraški kubiki“ 
 
Odločitev za oblikovanje projekta, kot je v uvodni predstavitvi podrobno podala razlagalka te točke 
dnevnega reda, direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat, izhaja iz vrste predhodnih aktivnosti in 
projektov, katerih skupni imenovalec je pospeševanje razvoja endogenih potencialov vzdolž reke 
Mure. Pomurje in Međimurje sta slabo razviti regiji, zlasti velja to za kraje ob reki Muri. Načrtovanje 
investicije v turistično infrastrukturo in opremo projekta Büraški kubiki nanašajo na povezovanja 
ter povečanje privlačnosti območja ob reki Muri, povečanje turizma, obnova gradenj na reki Muri, 
ohranjanje tradicije, prireditev ipd. 
 
To točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti. Predsednik Slavko Petek je podal poročilo ter predlog sklepa, ki pravi, da naj 
se potrdi DIIP za projekt »Büraški kubiki« 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 183/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep: 

1. Potrdi se DIIP »Büraški kubiki«, ki ga je izdelal Anton Kustec, ARSO, oddelek porečja 
reke Mure z dne 30.03.2012.  

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 559.160,00 EUR (z DDV). 
3. Viri financiranja: 

- proračun Občine Beltinci v višini 27.957,20 EUR 
- IPA v višini 475.286,00 EUR 
- nacionalni javni viri v višini 55.916,00 EUR. 

4. O dobri se izvedba investicije. 
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2010-2013. 
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013. 

 
 
AD 4 - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2011 
 
Štefan Činč računovodja predstavi vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 
2011. S pripravo zaključnega računa v sedanji obliki, se poskušamo približati navodilom Ministrstva 
za finance o pripravi občinskega zaključnega računa. Glede postavljanja merljivih ciljev in 
ocenjevanja doseganja le-teh je še kar obsežen kos poti. 
 
V skladu s predpisi je tudi Nadzorni odbor Občine Beltinci pregledal vsebino zaključnega računa. 
Predsednik NO, Izidor Lebar je podal podrobno poročilo in zaključke pregleda oz. nadzora ZR, ki se je 
vršil 19. marca 2012. Prisotnim navede tudi priporočila NO občini ter pove, da No daje pozitivno 
mnenje k zaključnemu računu proračuna Občine Beltinci za leto 2011. 
 
Odbor za proračun in finance je prav tako na svoji 8. seji pregledal ZR in posebej poudarja, da je 
zadnji čas, da si OS postavi cilje, prioritete, ki jih želi v tem mandatnem obdobju doseči oz. 
realizirati. Odbor predlaga OS,da prav tako sprejme ZR v predloženi obliki in vsebini. 
 
Župan dr. Matej Gomboši glede priporočila o navodilih za oddajo naročil male vrednosti v občini 
pove, da so bila le-ta sprejeta s strani prejšnjega župana in so veljavna, vendar pa so sedaj v fazi 
prenove.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 184/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2011 z vsemi 
prilogami. 
 
 
AD 5 - Poročilo in obvestila župana o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da se je Teleingova centrala preselila v prostor poleg občinske 
zgradbe ter so tako glavne optične in druge linije tako zavarovane tam. Izveden je bil tudi skupni 
sestanek glede trenutnega stanja in izgradnje hrbteničnega internetnega omrežja, povedano je bilo, 
da so v fazi nadgradnje kabelskega sistema preko katerega teče internet in se bo tako v rangu optike  
hitrost interneta povečala.  Projekt E-točk, ki izvira iz prejšnjih časov, ko ni bilo dostopa do 
interneta, se bo  sedaj zaključil in tako več ne bo dodatnih stroškov in obremenitve občinskega 
proračuna. Še naprej se tudi razmišlja o brezžičnem internetu, torej kako bi se ta sistem uporabilo 
tudi za turiste, poslovne goste in naše uporabnike, torej da bi se izkoristilo infrastrukturo – o tem 
bodo še izvedeni dogovori, razgovori. 
Na energetskem področju se stvari tudi odvijajo naprej, izveden je bil energetski dan na OŠ s katerim 
se ozavešča mladino. Pristopili bomo k prenovi energetskega koncepta, katerega bomo potem poslali 
v Bruselj.  
V občini je bila izvedena tudi čistilna akcija, ki je tudi letos lepo uspela, v občini imamo zbirni center 
ki obratuje in tudi občani lahko na klic oddajo kosovne odpadke, izvaja pa se tudi odvoz plastične 
embalaže. Vse te aktivnosti so v občini dobro sprejete in upamo lahko da bo črnih točk (divjih 
odlagališč vedno manj oz. jih v prihodnosti več ne bo).  
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V kratkem se bo začela tudi postavitev tabel za kolesarsko pot Mura-Drava-Bike, ki ga izvaja RRA 
Mura, označevalo bi se naj ob križiščih, da bo bolj vidno, kasneje pa tudi na stranskih poteh.  
Z novim komandirjem Policijske postaje Murska Sobota je tudi že opravil razgovor in tako je bil 
seznanjen z vsemi težavami s področja varnosti in stanja na tem področju. Prejel pa je določene 
informacije o tem, da se dodatna poostrena kontrola v civilu že izvaja  z njihove strani predvsem v 
času obratovanja disca v Beltincih ob vikendih. Vsi si želimo še večjega sodelovanja in izvajanja 
skupnih aktivnosti in akcij s predstavniki policije, da bo varnost v naši občini večja. 
 
Kot lahko vsi zasledijo, izgradnja kanalizacije in sofinanciranje izvedbe je v polnem teku, držimo se 
terminskega plana. Kljub mogoče različnim govoricam, župan zagotavlja, da se vlaga maksimalno 
truda v komunikaciji tudi z ministrstvi, čeravno je prišlo do menjav na državni ravni ter imamo 
zagotovilo, da taki projekti imajo prioriteto, saj gre za sredstva EU-ja in po zadnjih informacijah se 
kaže uspeh, da je uvrščen v državni rebalans. Nadalje še pove, da se izvaja asfaltiranje ceste Lipa 
Bratonci, nadaljevalo pa se bo tudi v Lipovcih, vzporedno pa se popravljajo in dograjujejo tudi 
vodovodi in druga infrastruktura, ki je skrita v cesti, sproti se rešujejo  tudi črne točke, vse pa 
seveda v okviru trenutnih naših zmožnosti, tako da se zaščiti ceste, da jih stoječa voda ne uničuje. 
Vse KS-e smo pozvali da posredujejo kritične točke na terenu, da se bo čim enostavneje in hitreje 
uredilo tudi to. Ob tej priložnosti želi tudi pojasniti, da se v Gančanih popravljajo oz. rešujejo t.i. 
stari dolgovi, ki nimajo nobene veze z izgradnjo kanalizacije (torej iz naslova avtoceste in gramoznic). 
 
Zelo veliko aktivnosti pa na področju varnosti v prometu izvaja naš Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, predvsem predsednik gospod Gjörek se trudi preko dotacij pri pridobivanju novih 
merilcev hitrosti tudi za ostale krajevne skupnosti. Lep tak primer izvedbe oz. realizacije  je bil 
nedavno v KS Dokležovje. SPV se je tudi prijavil na razpis za pridobitev Goodyearjevega merilca 
hitrosti, vendar pa na njem nismo uspeli, saj je bil pogoj za pridobitev  »večje število prometnih 
nesreč«.  
 
Občina prav tako komunicira z ministrstvom glede državnih in občinskega prostorskega načrta – 
čaka  se  na termin obiska v Ljubljani. Intenzivno se prav tako nadaljuje iskanje investitorjev ter 
razjasnitev stanja v vseh naših conah v občini, saj v vseh nismo lastniki.  
 
Tudi v parku v Beltincih se izvajajo določene aktivnosti (ureja se ribnik in celotni park), obstoječe 
poti se bodo oživele, porezalo se je suho viseče vejevje, tako da bodo občani lahko uživali v naši mali 
oazi miru.  
 
Na projektnem področju smo se prijavili skupaj z RRA Mura na projekt FUTUR -  prekomejnega 
sodelovanja – turistična platforma, kjer so poudarjeni gradovi, strošek je par sto evrov in je 
zanemarljiv v primerjavi s tem, kaj vse bo občina s tem pridobila. Ob reki Muri se je zaključi projekt 
BioMura (drče, oživitve mrtvic, oživitev obmurskega življenja) to je dobro za življenje ljudi, živali in 
rastlin v tem območju. Prav tako je bil izveden zaključek projekta Ekomuzej – otvoritev cimprane 
hiše v Lipi.  
 
Na občinskem nivoju smo v lokalni akcijski skupini bili uspešni z 6 projekti na katerih smo tudi že 
podpisali pogodbe (Črnec, trim steza ob Doblu navezava na Odrance sz mostičkom, KS Lipa je 
pridobila projekt »Skrivnostni večerni pod gümlo« ki se jo bo gradilo ob cimprani hiši, KD Smrček je 
dobilo projekt za ljubitelje psov ker bodo tako naredili novi poligon na obstoječem v Joušju, Društvo 
Jarica pridobila projekt za igrala ter izvedbo projekta zdravo življenje v parku, Sodarstvo gančani so 
prijavili samostojni projekt s področja kulturne dediščine, KUD Beltinci pa je bil uspešen na 
področju kulture »gostüvanje«. 
 
V petek 13. aprila 2012 bo za izšel razpis, ki je zelo zanimiv za vse podjetnike in se lahko le-ti če 
želijo prijavijo in pridobijo državna sredstva. 
 
Občina pa je tudi podpisala pogodbo z pravno informacijsko pisarno, kjer bodo lahko občani pridobili 
brezplačne pravne nasvete – pisarna PIP-a pa je locirana pri pokrajinski knjižnici v Murski Soboti.  
 
AD 6 - Pobude in vprašanja članov  Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Svetnik Jože Ružič: 
Postavlja vprašanje št. 76 o tem, da so bili v letu 2010 bili opravljeni začasni prenosi sredstev v 
dobro enega izmed društev. Zanima ga za  kakšen prenos je šlo ter zakaj  občinski svet o tem ni bil 
obveščen oz. zakaj ni sprejel o tem nobenega sklepa ter  kakšne so bile obresti in kdaj je bilo vrnjeno 
ter ali bi bila to praksa tudi v bodoče. 
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Daje pobudo št. 115 glede navodil za naročila male vrednosti – zasledil je namreč v zapisnikih 
Nadzornega odbora Občine Beltinci tudi že v lanskem letu je le-ta dal priporočilo, da se naj tovrstna 
javna naročila uredijo in isto predlagajo tudi letos. Daje pobudo, da naj se to čim prej uredi, da naj 
občinska uprava zadevo uredi in naj se s tem ne odlaša v nedogled ter se s tem tako povzroča slaba 
volja. 
Prav tako ne more mimo javnega razpisa za direktorja občinske uprave. Namreč način na katerega se 
je zaključil le-ta oz. je bil razveljavljen se ne strinja. Navaja dejstvo, da so nekateri kandidati o 
razveljavitvi razpisa izvedeli šele iz spletne strani občine in to ni prav tako. Take stvari so resne in 
kot take bi jih morali tudi tretirati. Postopke je potrebno peljati na korekten in zakonit način, 
kandidati bi morali imeti moralno pravico za razveljavitve iz osebnega dopisa, neprofesionalno se mu 
zdi, to kaj je bilo v dopisu napisano, za konec pa pozdravi dejstvo, da so vsi prisotni dobili obrazec, s 
katerim bodo posredovali podatke, kjer je kdo udeleženost poslovodja in poseduje 5 % 
ustanoviteljskih pravic. S tem se strinja in to podpira, saj se zaveda, da kot podjetnik ne more 
poslovati z občino, opozarja pa na to, da je vprašanje morale pri ravnanju nekaterih občinskih 
funkcionarjev, ki neposredno ne kršijo protikorupcijskega zakona postavljajo pa pod vprašaj svojo 
integriteto in svojo moralo – pristranskost pri naročilih male vrednosti, ki jih dobiva ozek krog 
izvajalcev in tudi je še toliko bolj presenečen, da župan ne reagira na vprašane občanov zaradi 
kontrol in kriminalističnih preiskav, kolegica Viragova je o tem že spraševala. Zanima ga torej do 
kdaj bo še trajal takšen odnos in kdaj se bo zbral pogum in se bo povedalo ljudem o dogodkih in 
postopkih, ki tečejo na občini. 
 
Župan, dr. Matej Gomboši pove, da ga žalosti dejstvo, da se gospod Ružič spušča na  takšen nivo. 
Nekatere stvari namreč niso pravilno povedane, bodo pa v odgovoru pojasnjene. Ne zdi se mu prav, 
da se gre v deskriditacije ter da se pobirajo govorice po cestah in drugod v smeri razdiranja dobrih 
odnosov ter delovanja v negativne smeri.  
 
Svetnica Gena Virag: 
Postavlja vprašanje št. 77 o tem, kaj onemogoča občini, da bi prodala zemljišče pri ČN v Beltincih, 
kajti vemo, da sta 2 obrtnika zainteresirana kupca za ta zemljišča (gospod Balažic in gospod Škafar). 
Čudi jo, da pri obrtnih conah nekako nam zadeve ne »stečejo« se ne realizira, tudi ko imamo 
interesente oz. vlagatelje. Glede letošnje čistilne akcije pa daje opombo, da se ni snemalo po ostalih 
krajevnih skupnostih ampak samo v enih. Eden od interesentov bi namreč želel graditi ob ČN na 
tisti lokaciji naše obrtniške cone, saj kot ona ve, je to edina naša-občinska, tista pri AC ni naša in je 
tista dražja. Torej naj se omogoči investitorjem, da bodo končno lahko začeli.  
 
Svetnik Alojz Forjan: 
Želi povedati, da je v zapisniku prejšnje seje prišlo do napake pri pobudah in vprašanjih, saj takrat 
namreč on ni govoril oz. omenjal pločnika na Melincih, češ da obstaja. Dokumentacija o tem mogoče 
je že pripravljena, tega sicer ne ve, res pa je, da bi se sedaj lahko ob popravilu ceste to lahko 
vključilo  oz. realizacijo, saj bo sedaj izvedba bistveno cenejša.  
 
 
Svetnik Alojz Sraka: 
Daje predlog št. 78 v zvezi z industrijskimi conami v občini. O tem naj se spregovori na odborih, 
komisijah in tudi če bo potrebno na posebni seji občinskega sveta. Pripravi pa naj se na to temo t.i. 
mini strategija o tem, kaj bomo v občini delali, ne samo z industrijskimi conami tudi o izkoriščanju 
reke Mure in drugih pomembnih temah ki si jih sedaj podajamo sem ter tja. 
Nadalje še predlaga (št 79) da se med sabo v regiji dogovorijo glede tega, da ni več klasičnega odvoza 
kosovnih odpadkov, to je ekologija na dolgi rok, torej kam z gradbenim materialom – mogoče rešitev 
deponija, kamor se bo to lahko legalno odlagalo. Ta material pa je lahko tudi odlična podlaga za 
navoz poljskih poti in podobno.  
Prav tako daje predlog št. 80 o tem, da se vsaj mesečno obvešča občinski svet in javnost o temi – 
denacionalizacija v občini. V veliki meri se je v preteklosti državnim organom popuščalo, sedaj tega 
ne smemo več dovoliti – torej imeti v uvidu kmetijske površine, kaj bo z njimi? 
Alojz Sraka izrazi veselje, da je občina del projekta »varčna občina«, daje pa pobudo št. 116, da se 
razmisli o tem, da bi se dolžina razsvetljave v določenih zimskih dnevih - ponoči lahko občutno 
skrajšala. S tem misli tudi na osvetlitve nočnih objektov (skoordinira se naj s krajevnimi skupnostmi 
o tem, da se pripravi akcijski načrt še večjega prihranka na električni energiji).  
Prisotne je tudi spomnil, da se je pod lupo protikorupcijske komisije znašlo v začetku letošnjega leta 
kar 86 občin. Meni, da niso nekateri od spoštovanih kolegov svetnikov in svetnic tisti t.i. grdi rački, 
ki so prijavili vodstvo občine, ampak gre zgolj za aktivnosti, ki jih v okviru svojih del izvaja 
protikorupcijska komisija.  
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Svetnik Štefan Perša: 
Svetnik spomni prisotne na sprejem letošnjega proračuna, kjer se je namenilo kar 500.000 evrov za 
ureditev infrastrukture IC  pri ČN, torej 136.000 evrov prispeva občina, ostalo se pridobi iz drugih 
virov financiranja (razpisi). Glede na to, da imamo v občini interesente oz. potencialne investitorje, se 
je potrebno maksimalno potruditi in zavzeti za to, da se to čim prej uredi, da se skupnimi močmi 
pomaga, da bo le-ta čim prej zaživela in da ne bo več na naslednjih sejah govora o tem. To je njegov 
predlog št. 81.   
Prav tako ima željo – na področju varnosti v prometu- še enkrat lepo prosi, da se že enkrat uredi 
varnost na cesti proti »Renojcam«, saj se ljudje vozijo po cesti smrti. 
 
Svetnik Igor Adžič: 
Pove, da ima občina poleg OIC ob ČN v Beltincih tudi še OPC pri TC Špar z 12 nepozidanimi 
parcelami. V preteklosti je bilo govora o pompozni IC na stičišču AC in železnice (tam so kmetijska 
zemljišča prve in druge kategorije), vendar pa pokaže prisotnim  revizijsko poročilo Računskega 
sodišča na temo  Načrtovanja in izvajanja gospodarsko razvojnih logističnih središč v RS, ki jih je po 
državnem lokacijskem načrtu lahko devet, ena med njimi pa bi lahko bila v Prekmurju. Potem pa po 
pregledu vseh kazateljev ugotviš, da pri nas ne bo ničesar iz tega, saj je prisotna institucija 
ugotovila, da za to morebitno IC tam  ni finančne kot tudi ne ekonomske upravičenosti. Torej IC pri 
ČN v Beltincih ima ustvarjene pogoje, da bi si podjetniki kot imenovani gospod Janez Balažic, ki ga 
tudi osebno pozna lahko zgradil hale in odprl tudi prosta delovna mesta za naše občane. Tu pa se je 
v preteklosti namreč dogajalo, da je občina pridobivala zemljišča ob sofinancerskem deležu države, 
kar omeni 57,1 %, torej, smo zavezani, da če ne bomo nič gradili, bomo morali sredstva vrniti. 
Občina ima svojega iz dveh faz 6 ha zemljišča, ob delitveni bilanci je pridobila še 6 dodatnih 
hektarjev, danes pa kot vidimo na polovici raste pšenica. Mogoče je to ovira, ker se ljudem ponuja, 
prodaja pa zasebne parcele nekomu, kar je nedopustno. Navede še primerjavo cen pri nas (prodaja) 
napram sosednji državi Avstriji. Ta pobuda št. 117 je bila namenjena vsem prisotnim da še enkrat 
vsi skupaj premislimo, kdo v občini odloča o  posegu v prostor, kdo to mora spoštovati. Skliče se naj 
samostojna seja OS (redna ali izredna), da si povemo odkrito, kar hočemo imeti tu, tudi povabiti 
morebitne investitorje na predstavitev in da se najde že enkrat konsenz, da se te zgodbe o conah 
enkrat za vselej zaključijo, da se uredi in da bomo pridobili nova delovna mesta.  
 
Svetnik Roman Činč: 
Pridružuje se pobudi svetnika Igorja Adžiča. Nadalje pa še pove, da ima občutek, da je prišlo med KS 
Beltinci in občino do kratkega stika. Njihovi predlogi za proračun so nekako se izgubili na pol poti, 
torej do njihove realizacije ni prišlo. Našteje vsa področja kar so predlagali in ki niso zajeta oz. 
upoštevana v proračunu (med drugim razširitev javne razsvetljave, reševanje problematike 
Ambasade Štefana kovača Marka, kulturna dvorana, ureditev beltinskega parka ipd.).  Izpostavi 
športne objekte – predlog prevzema upravljanja v športnem parku. Prisotnim v nadaljevanju pokaže 
variante (plastični sistem – novi način ureditve površin).   Sprašuje prisotne in tudi sebi zastavlja 
tako vprašanje, kdaj se bo končno kaj spremenilo, da bo dejansko tisto, kar se zapiše na nekih 
odborih, svetih, tudi končno realiziralo, da ne bo ostalo vse le na papirju oz. da se pozneje tudi 
»izgubi«. Zadeve je potrebno reševati transparentno in le tako bo prišlo do skupnih rezultatov, ki 
bodo zadovoljivi. Občinski svet je vseeno najvišji organ v občini in naj se pove, če bo sodelovanje v 
prihodnosti ali pa tega ne bo.         
 
Svetnik Slavko Petek: 
Na 12. seji občinskega sveta je postavil vprašanje glede umiritve prometa na cesti Beltinci-Renkovci, 
pa se mu je seveda odgovorilo, ni pa dobil odgovora oz. mnenja glede vpadnice Lipovci-Gančani.  
Prav tako izrazi nezadovoljstvo nad tem, da se o njem kot o predsedniku odbora za negospodarstvo 
razpravlja na koordinaciji, kot je temu bilo zadnjič. Strinja se z vsem, kar je povedal svetnik Ružič 
Jože, saj je le-ta povedal pošteno in brez ovinkarjenja. Če kdo z njegovim delom ni zadovoljen, se ga 
lahko tudi razreši, pa bo potem manj skrbi. Zanima ga, če je mogoče problem oz. njegova napaka  to, 
da dela že toliko in toliko let, še več kot 30 let prostovoljno v športnih in kulturnih društvih in vedno 
rad pomaga, ko ga prosijo. 
Daje pobudo št. 118, da naj bi se obnovilo sodelovanje in pobratenje, ki je med Drenovcem in 
Beltinci podpisano davnega leta 1980.  
 
Svetnik Horvat Alojz Ladislav: 
Postavlja vprašanje št. 78 ali bi lahko seznam parcel, ki jih občina ima in kot so na odboru za 
prostorsko planiranje pred časom prosili, da se jim le-ta pripravi, podrobneje opredeli, saj se iz tega, 
ki so ga dobili, vidi le bore malo.  
Nadalje postavlja še vprašanje št. 79 glede povabila za ogled športnih objektov, kar so prejeli pred 
dnevom-dvema, da se lahko prijavijo za odhod. Torej zanima ga, ali in če bodo šli na ogled tudi tisti, 
ki so glasovali takrat proti izgradnji nove telovadnice v Beltincih. To se mu zdi malo čudno.  



 7 

 
Seja se po koncu te točke prekine za 15 minut. 
 
 
 
AD 7 - Predlog Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci – 
enofazni postopek 
 
Pri tej točki uvodne besede poda župan dr. Matej Gomboši. Vsebino omenjenega pravilnika pa 
podrobno predstavi Tatjana Trstenjak, višja svetovalka v občinski upravi, ki je vsebino pripravljala.  
 
Predsednik odbora za negospodarstvo Slavko Petek poda poročilo seje njihovega odbora in še pove, 
da so na njihovi 11. seji  obravnavali tudi naslednjo točko dnevnega reda Letni program športa v 
Občini Beltinci in ker se ne bo več oglašal, predlaga odbor občinskemu svetu, da ta pravilnik kot tudi 
letni program športa sprejme v predlagani obliki in vsebini. Zadeve so se na odboru dorekle, 
uskladile in kot tak je pripravljen za potrditev. 
 
Predsednik statutarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je tudi njihova komisija obravnavala 
predmetni odlok in je le-ta pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi. OS se predlaga, da ga kot 
takega potrdi. 
 
Roman Činč postavlja vprašanje ali je tudi bilo govora na odborih in pri pripravi pravilnika o 
upravljanju športnih objektov, ali se to namreč iz pravilnika vidi oz. če je to razbrati? Župan dr. 
Matej Gomboši mu odgovori, da se sam pravilnik z upravljanjem direktno ne ukvarja, to je potem 
druga zgodba.   
 
Alojz Sraka meni, da je bila pri gradivu ena simulacija, na spletni strani pa je priložena drugačna, 
vendar pa ga Tatjana Trstenjak popravi, da so podatki bili posodobljeni in je vse povsod korigirana 
priložena.  
 
Po končani razpravi se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 185/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov 
športa v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini-enofazni postopek. 
 
 
AD 8 - Letni program športa v Občini Beltinci za leto 2012 
 
Tatjana Trstenjak poda obrazložitev vsebine Letnega programa športa za leto 2012. 
 
Odbor za negospodarstvo je program športa pregledal in predsednik Slavko Petek prebere sklep 
odbora s katerim se OS predlaga, da letni program športa sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o predloženem letnem programu športa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 186/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti predlagani Letni program športa v občini Beltinci za leto 2012 v 
predloženi obliki in vsebini. 
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AD 9 - Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma 
v Občini Beltinci – enofazni postopek 
 
Višja svetovalka III, Tatjana Trstenjak  predstavi vsebino pravilnika, pri pripravi samega pravilnika 
se zahvaljuje za pomoč. 
 
Predsednik odbora za negospodarstvo, Petek Slavko pove, da je odbor obravnaval omenjeno tematiko 
in veseli ga, da so se skoraj vsa društva o tem pomenila, uskladila in da so se upoštevala vsa podana 
mnenja. Občinskemu svetu se predlaga, da pravilnik v predlagani obliki in vsebini sprejme. 
 
Predsednik statutarno pravne komsije, Igor Adžič poda poročilo ter pove, da je predmetni pravilnik 
usklajen z vsemi predpisi in zato se predlaga OS, da ga sprejme.  
 
Svetnica Genovefa Virag pove, da je sodelovala na sestanku turističnih društev in so se pomenili, 
enotno dali mnenja, predloge, vendar pa je bila iznesena ena pripomba in sicer glede trajanja 
nekaterih prireditev v občini. Namreč točke za sofinanciranje se dodeljuje tudi na podlagi tega in naj 
ne bi prireditve trajale dva ali več dni samo za to, da pač so, učinka pa ne bi bilo.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 186/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 
društev na področju turizma v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini-enofazni postopek. 
 
  
AD10 - Predlog Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci-enofazni postopek 
 
Tatjana Trstenjak pove, da je bila priprava omenjenega pravilnika bolj pestra kot pri ostalih 
pravilnikih. Ne bo namreč možno nadaljevati na tem področju sofinanciranja programov in projektov 
socialnega in zdravstvenega varstva po starem, saj prejšnji formalno pravno ne velja več in če ostane 
tako, se komisijo pušča v nezavidljivem položaju brez podlag. Če pa se pogleda nekoliko podrobneje 
simulacijo, ki je bila pripravljena tudi za ti dve področji, ne bi prišli do t.i. »želenih« številk, saj je bilo 
takrat nekako subjektivno ocenjevanje prisotno, temu pa sedaj ne more več biti tako, še doda ob 
obrazložitvi župan, dr. Matej Gomboši. Odbor za negospodarstvo ni podal pozitivnega mnenja na 
omenjeni pravilnik, češ da dodeljena sredstva na podlagi meril naj bi precej odstopala od sredstev, 
kot bi bilo dodeljeno društvom lani in zato se nikakor niso mogli strinjati s takim predlogom kot je 
bil pripravljen.  
  
Slavko Petek, predsednik odbora za negospodarstvo pove, da so ta pravilnik obravnavali na odboru, 
člani niso dali pozitivnega mnenja, saj glede na pripravljeno simulacijo je rezultat bil slabši kot če bi 
upoštevali oz. uporabljali  obstoječi pravilnik. Odbor je na seji raje predlagal starega z dopolnitvami, 
torej da so v prvi vrsti do dotacij upravičena društva z območja občine in imajo širše delovanje na 
pomurskem. Dogajalo se namreč v preteklosti da so se prijavljali na razpise tudi organizacije in 
društva iz preostalega dela celotne Slovenije. Torej ob koncu razprave na odboru je bilo zavzeto 
skupno stališče oz. sprejeti sklep, da se pravilnik kot tak ne uvrsti na dnevni red te seje, letošnji 
razpis naj bi se izvedel z upoštevanjem dodatnih meril ter z vsebino kot je bil doslej veljavni.  
 
Igor Adžič predsednik statutarno pravne komisije pove, da je bila le-ta seznanjena z informacijo, da 
odbor predlaga, da se pravilnik izvzame iz dnevnega reda 15. redne seje, saj so se racionalno odločili, 
da se pravilnik ne bo obravnaval. Je pa tudi nezanemarljivo dejstvo, kot je na koordinaciji iznesel 
župan, da pravilnik ni bil objavljen in se ga potem kot takega ne more uporabljati. Zanima ga, kako 
lahko nekdo, ki ima status občinskega funkcionarja opravlja 10 let delo in ne ugotovi da neki akt 
sprejeti in ni bil objavljen, s tem negira sebe in tak način ni pravilen – to je napaka, ki ne sme ostati 
neopažena. Statutarno pravna komisija se je vzdržala ter se predlaga občinskemu svetu da odloči o 
tem. Svetniki namreč so tisti, ki kontrolirajo svoje sklepe, če jih župan in občinska uprava izvaja.  
 
Svetnik Bojan Vereš poda pisni predlog-amandma za spremembo omenjenega Pravilnika v skladu s 
Poslovnikom občinskega sveta Občine Beltinci.  
 
Svetnik Alojz Sraka se strinja z vsem, samo da bo pravno formalno pravilno stanje vzpostavljeno. 
Predlog svetnika Bojana Vereša podpira, predlaga, da ta pravilnik z amandmajem naj se sprejme in 
velja le za letošnje leto, drugo leto pa je potrebno potem pripraviti zadeve drugače.  
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Druga opcija pa je, da se sprejme sklep, da se višina sredstev sofinancira društvom v višini 50 %, v 
treh mesecev se pripravi pravilnik kot je potrebno in se potem izvede razpis.  
 
Svetnik Matej Zavec pove, da če nimamo pravne podlage, tudi razpisa ne moremo sprovesti oz. ga 
objaviti. Za društva je pomoč izjemnega pomena, rešitev sprejeti predlaga tako, da se sprejme 
predlagani amandma in se drugo leto lahko pravilnik dopolni, spremeni itd. Na podlagi tega 
amandmaja bo pravilnik za sabo imel torej nekoliko normalno razdelitev sredstev domačim 
društvom, da ne bodo za nič prikrajšani napram lanskem letu.  
 
Svetnik Igor Adžič še pove, da je dobil idejo, da bi se naj pravilnik objavilo v občinskem glasilu, ki bo 
te dni tudi izšel in tako res ne bodo društva prikrajšana v primerjavi z lanskim letom, torej ni 
nobenega razloga za dramatizacijo. Torej stari pravilnik se objavi, ko bo novi, pa se objavi tistega.  
 
Vendar pa nekako skozi razpravo se izoblikuje mnenje, da če se bo upoštevalo dosedanji pravilnik ne 
bodo prišli do številk iz simulacije kot bi želeli, če bi delali po njem. 
 
Svetnica Genovefa Virag pove, da so se pri delitvi sredstev vlagali, če se lahko tako izrazi, 
nadčloveški napori. Strinja se s svetnikom Bojanom Verešem, da se uredi tako kot se predlaga in da 
ostanejo sredstva za naša društva v naši občini. Pri tem je biti potrebno pazljiv, saj se prijavijo lahko 
tudi društva iz drugih občin, dati si torej čas in narediti tako, da bo delo komisiji, ki bo sredstva 
razdeljevala olajšano in ne oteženo. 
 
Ob koncu razprave se poda na glasovanje predlagani amandma svetnika Bojana Vereša kot je 
predlagal.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 188/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma predlagateljev in sicer na vsebino Pravilnika o 
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci: 
 
1. V 17. členu (merila in kriteriji) Pravilnika doda kriterij sedeža izvajalcev programov oziroma 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva in sicer tako da naj dodano besedilo 
glasi;  
"Sedež izvajalcev programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
- Izvajalec programa ali projekta na področju socialnega in zdravstvenega varstva ima sedež v 
Občini Beltinci …25 točk  
- Izvajalec programa ali projekta na področju socialnega in zdravstvenega varstva nima sedeža 
v Občini Beltinci...0 točk." 
 
2. Spremeni se besedilo 18. člena Pravilnika tako, da pravilno glasi: 
"(1) Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo v 
izvedenem programu: 10 do 30 članov – 5 točk, 30 do 50 članov – 10 točk, 50 do 100 članov - 
50 točk, 100 do 200 članov – 100 točk, nad 200 članov - 200 točk. 

- Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Beltinci.".  

3. Na koncu še predlagam, da se  spremeni besedilo 19. člena Pravilnika tako, da naj glasi: 

"Največ dva programa ali projekta humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, katerih 
izvedba je v posebnem interesu Občine Beltinci in ki bistveno prispevata k reševanju socialnih 
stisk in težav drugih oseb oziroma pomagata ljudem, ki so pomoči potrebni ter aktivno 
vključujeta večje število občanov Občine Beltinci, se lahko dodatno točkujeta v višini do 60% 
doseženih točk.". 

Nadalje se glasuje o predlogu sklepa iz gradiva pri tej točki dnevnega reda. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 189/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za 
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sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v 
Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini  – enofazni postopek. 
 
 
 
AD 11 - Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini 
Beltinci-enofazni postopek.    
 
 
Pri tej točki vsebino omenjenega pravilnika predstavi prav tako Tatjana Trstenjak. 
 
Odbor za negospodarstvo poda poročilo – predsednik Slavko Petek pove, da je bil sprejeti na odboru 
sklep, da se pravilnik sprejme v predlagani obliki in vsebini. 
 
Komisija za statutarno pravna vprašanja je omenjeni pravilnik prav tako pregledala. Predsednik 
komisije Igor Adžič pove, da le–ta ne odstopa od predpisov, ki urejajo to področje, zato se akt 
predlaga v sprejem občinskemu svetu. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 

 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 190/V: 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 
drugih društev v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini – enofazni postopek. 

 

Ker je bil s tem dnevni red 14. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob  20.30  uri. 
 
 
Posnetek te seje, se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju. 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         dr. Matej GOMBOŠI 
 
 
 
 
 
 
 
 


